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Pazkoaldiko abestiak 
Zipristintzean: 
Zure saihets irekiari, Kristo, 
Biziaren ur-iturria dario 
honetxek dau munduko 
pekatu guztia garbitzen 
eta bizitzea barriztatzen. 

Hobenak dau gizakia menperatzen 
eta Kristok bere Arnasaz salbatzen; 
salbamen-iturrira abia gaitezen: 
iragarri daigun bizia ozen. 

 
Pazko ALELUIA: 

 
 
Jaunartzean: 
 
Gurekin egon, gurekin, Jauna, behar dogu-ta hitzegin: 
heldu da gaua, ilun-iluna. Gurekin egon, gurekin! 
 

Zertaz diharduzue hitz egiten bide guztian bihotz ilun? 
Hara, Jerusalenen gertatuaz: Jesus hil dela, harainegun. 
 

Kristok behar zituen jasan behar horreik guztiok jasan behar. 
Biztu ta halan eiten ospean sar betiereko ospean sar. 
 
Jesus Nazaretarra hitzez t'egitez profeta handi agertu zen 
apaiz t´agintariek, kondenatuz, gurutzean hil egin zuten. 
 
Bai zuek buru gogor zaretela profeta hitza sinisteko 
Mesiak guzti hori jasan behar zuen, aintzara iristeko. 
 
Ez al geneukan sutan gure barrua, idazleena azaltzean? 
Ta berehala jaikiz, Jerusalema itzuli ziren, itzuli. 
 

 
 

 



—   10   — 

Jaunartzerako abestia 
 
R/. Bizi da Jauna, bizi da!  
Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 
bizi da gure artean! (bir) 
 
Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, 
gure eguzkia: nagusi da argia! R/. 
 
Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu:  
berak gaitu biztu.  R/. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Jainkoaren erreinua iragartea eta gauzatzea 
geure esku izten dozu zeruratzean, Jauna. 
Ondo ezagutzen ete gaituzu, Jesus? 
Ala uste ona jarten dozu gugan 
zeure antzekoak egin gura gaituzulako? 
 
Geure maisu eta lagun aukeratu zaitugunok 
pozik jarten gaituzu, onartu gaituzulako 
eta zure eginkizuna geure esku jaten dozulako. 
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R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
     pekaturako hil ta zeuretzat biztu 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 
 
 
Aintzarako 
Jainkoari emoten deutsogun aintzak jaso egiten 
dau gure barrua eta arretaz jarten gaitu. Aintza 
emote hau poz betekoa izan daitela, gogoz 
abestuz. 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Zeruratzean gu bertan behera izten ez gaituan 
Jauna bitarteko, zuzendu deioguzan Jainkoari 
gure ardurak, eskale: 
 
—Elizearen alde: Jaunak beragan jarri dauan 

uste ona garatuz, Jainkoaren erreinua bazte-
rreratuengana hurreratu daian, eskatu deio-
gun Jaunari. 

—Jainkoak ahaztuta bizi dirala uste dabenen 
alde: euren zoritxarrean, laguntzaileengan 
aurkitu daien maite daben Jainkoa, eskatu 
deiogun Jaunari. 

—Moto, kotxe, kamioi eta edozein beste bitarte-
koren gidarien alde: zentzunez, argitasunez 
eta arduraz gidatzea bilatu daien eta bestea 
aintzat hartu, eskatu deiogun Jaunari. 

—Jaunaren zeruratzea ospatzen dogunok harek 
gure esku izten dauan zereginaz maitemindu 
gaitezan, eta harek gugan jarritako uste ona 
eskertu deiogun, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
Irakurgai honetan Jesus Jaunaz zer esan geiken emongo jaku; 
Jesusen jarraitzaile izatea aurkitu geike bertan. hartu dai-
gun gogorik onenaz. 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 1, 1-11) 
 
Teofilo maitea: Neure lehenengo liburuan, hasieratik zerura 
jasoa izan zan egunerarte Jesusek egin eta irakatsi eban guz-
tia idatzi neban. Zerura igon aurretik, Espiritu Santuaren era-
ginez aginduak emon eutsezan Berak aukeratutako aposto-
luei. Jesus apostoluei agertu jaken bere nekaldiaren ostean 
eta bizirik egoaneko froga asko emon eutsezan, berrogei egu-
nez bere burua ikustera emonez eta Jainkoaren erreinuaz 
berba eginez. 
Hareekin bazkaltzen ziharduan batean, honan agindu eutsen: 
«Ez alde Jerusalemdik. Zagoze han Nik Aitaren partetik egin 
deutsuedan agintzariaren zain. Joanek urez bateatu eban; 
baina zuek Espiritu Santuaz izango zaree bateatuak egun gitxi 
barru». 
Orduan, baturik egozanek itaundu eutsoen: «Jauna, orain 
ezarriko al dozu barriro Israelgo erreinua?» Jesusek erantzun 
eutsen: «Aitak bakarrik dau hori erabagiteko ahalmena, eta 
ez dago zuen esku zein aldi edo unetan jazoko dan jakitea. 
Baina zuen gain jatsiko dan Espiritu Santuaren indarra har-
tuko dozue, eta nire lekuko izango zaree Jerusalemen, Judea 
osoan, Samarian eta lurraren azken mugaraino». 
Hori esanik, gorantz igon eban Jesusek hareen begi aurrean, 
hodei batek begietatik ezkutatu eutsen arte. Oraindino ze-
rura zelan joian begira-begira egozala, zuriz jantzitako giza-
seme bi azaldu jakezan ondoan, eta esan eutseen: «Galilea-
rrok, zertan zagoze hor zerura begira? Zuen ondotik zerura 
jasoa izan dan Jesus hori, zerura joaten ikusi dozuen lez eto-
rriko da barriro». 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

Ondo etorri, senideok, Jaunaren zeruratzea os-
patzen dauan liturgiara. Pozez eta itxaropentsu 
gura gaitu jarri gaurkoak Jesus Jaunaren berbak 
eta agindua gogotan hartuz. 
Zerura igotean, geuri ere zerurako bidea za-
baldu egiten deusku. Aitaren guraria seme-alaba 
guztiak bere ondoan eukitea dala ziurtatuz. Eta 
bere lanari jarraipen emon deiogula eskatzean, 
gugan ustea dauala adierazoten deusku. Ez da 
guzti hau poztekoa eta itxaropenaz bizi izate-
koa? Ospatu daigun alkarregaz. 
 
Sarrera-abestia 
 
R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 

ABESTU DAGIGUN DANOK misterio handiena: 
garaiturik heriotza Jesus Jauna berbiztu da. 
 

Aleluia, aleluia, hilobitik biztu Jauna (bir). 
 

Uraz zipristintzea 
Bateo aginduaz zeruratzen da Berbiztua. Batea-
tuok hantxe egin ginan bat berbiztuagaz eta 
hartu gendun Kristok geure esku itzitako eginki-
zuna. Bizibarritu gaizala ur honek: 
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Ez geuskizu hutsik egin gura, Jesus; 
emoiguzu, ba, zeure Espiritutik 
gogoratu deigun, argitu gaizan eta adoretu, 
eta, akats guztien gainetik eskertu deizugun 
geure izakeran onartzen eta maitatzen gaituzula. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 

ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 

—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 46,2-3.6-7.8-9 
 

 
 

R/. Oihu alaien artean igon dau Jainkoak, 
 turuta soinuz Jauna. 

 
Herri guztiok, txalo jo egizue, 
Jainkoari irrintzi egiozue. 
Goi-goiko Jauna, izan ere, izugarri, 
lurbira osoan errege handi. R/. 
 
Oihu alaien artean igon dau Jainkoak, 
turuta soinuz Jaunak. 
Eresi Jainkoari, eresi, 
eresi gure erregeari, eresi. R/. 
 
Jainkoa da-eta lurbira osoan errege, 
egiozue jator gorazarre. 
Jainkoa errege da atzerrietan, 
jesarrita dago Jainkoa bere aulki santuan. R/. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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Bigarren irakurgaiari 
 

Pauloren hitzok entzuteak bera eskatzera eroan ebana eska-
tzera eroan gaizala geu ere, Kristo Jauna ezagutzeko eta 
haren pozean bizi izateko. 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako epistolatik   (Ef 
1, 17-23) 
 

Senideok: Jesu Kristo gure Jaunaren Jainkoak, aintzaren Ai-
tak, emon deizuezala Espirituaren jakituria eta goi-argia, 
Bera ezagutzeko. Argitu dagizala zuen barruko begiak, jakin 
dagizuen zer itxarotera dei egin deutsuen, zein aberatsa dan 
fededunentzat oinordekotzan prestau dauan aintza. 
Ahalmen eta indar hori Kristogan erakutsi eban Jainkoak, Be-
rau hilen artetik biztu eta zeruan bere eskumaldean jesa-
rriazo ebanean. Jainkoak aginte, ahal-izate, indar eta nagusi-
tza guztien gainetik ezarri dau Kristo, eta mundu honetan ez 
ezik, datorren munduan ere aitatu daitekezan izen guztien 
gainetik. 
Dana jarri dau Jainkoak Kristoren oinazpian, eta Berau ezarri 
dau danen gainetik Eleizaren buru. Haren gorputza da Elei-
zea, unibertsoa guztiz beteten dauan Kristok betea. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Hilen artetik biztu eta zerura doan Jaunak ez 
dau gauza barririk edo ezkutukorik iragarriko: 
lehengoari emongo deutso betetasuna, eginki-
zuna geure esku itziz. Egin deiogun harrerea 
Aleluia abestuz, zutunik. 
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Jesukristoren ebanjelioa San Lucasen liburutik   
(24,46-53) 
 
 Aldi haretan Jesusek hauxe esan eutsen bere 
ikasleei: «Idatzita egoan Mesiasek sufritu egin 
behar ebala eta hirugarren egunean hilen artetik 
biztu, eta, Jerusalemen hasita, herri guztiei bi-
hozbarritzeko iragarri behar jakela, pekatuak 
parkatu dakiezan. Zeuek zaree honen guztiaren 
lekuko. Eta nik, neure Aitak agindutako dohaia, 
Espiritu Santua, bialduko deutsuet. Zuek egon 
hemen, urian, Jainkoagandiko indarraz jantzi 
zaitezen arte». 
  Ondoren, Betania aldera atara ebazan Jesu-
sek ikasleak, eta, eskuak altxaturik, bedeinkatu 
egin ebazan. Bedeinkatzen ebazan bitartean, 
hareengandik aldendu egin zan, eta zerura bi-
hurtu eben. Hareik, Jesus ahozpez gurtu ondo-
ren, Jerusalemera bihurtu ziran poz-pozik. Eta 
etengabe tenpluan egoten ziran Jainkoa gores-
ten. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 

Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-


